
Protokot nr 2/21

z posiedzenia Komisji Edukacji

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 22 iutego 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 10.00

Godz. zakohczenia: 10.15

Posiedzenie odbywoto si^ w trybie zdolnym, poprzez wideokonferencj^ w opiikocji Microsoft
Teams.

Podstow prawno- art. ISzzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych
rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziafaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorob zakaznych oraz wywofywanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374. ze
zm.)

W posiedzeniu wzi^to udziat 5 cztonkow komisji oraz p. Anetta Kokiuk - Dyrektor Wydziatu
Oswiaty Starostwa Powiatowego w Ktodzku.

Listy obecnosci radnych oraz gosci biorqcych udziaf w posiedzeniu stanowiq zafqczniki do
protokofu.

ZAt/^CZNIKI 1 - 2

Przewodniczqcy Komisji; p. Jarostaw Przybyt - otworzyt posiedzenie komisji, powitat
czionkow komisji oraz uczestnicz^cych w posiedzeniu gosci. Nast^pnie przedstawit porz^dek
posiedzenia. Spytato uwagi lub wnioski do porz^dku obrad.

Nikt nie zabrat gfosu.

Porzqdek posiedzenia zostai zamieszczony radnym na strong internetowq
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zatqcznik do protokofu.

ZAtACZNIK 3

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porz^dku obrad komisji

2. Biez^ca informacja Dyrektora Wydziaiu Oswiaty.
S.Przyj^cie informacji o przygotowaniach do egzaminow maturalnych i egzaminow
potwierdzaj^cych kwalifikacje zawodowe.
4. Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,
b) przyj^cie protokofu nr 1/21 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 22 stycznia 2021
roku.

Ad. 2 Biez^ca informacja dyrektora Wydziatu Oswiaty

Dyrektor Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatu Ktodzkiego, P. Anetta Kokiuk po krotce
omowifa sytuacji biez^cq. Szkofy podstawowe funkcjonujq w trybie zdalnym. Nie odbywaj^
si^ konkursy, imprezy. Jedynie co mozna byto zaobserwowac to sytuacja gdzie Dyrektor Szkof



Technicznych zorganizowaf wr^czenie dia 10 osob stypendiow w ramach projektu unijnego
realizowanego z Fundacji .Krzyzowa". Oprocz tego uczniowie szkot zawodowych
uczestniczyii w zaj^ciach praktycznych. Maturzysci we wszystkich szkotach przychodzg na
konsultacje do nauczycieli. Pozostate placowki (MOS, specjalne) funkcjonujg w trybie
stacjonarnym. Nauczyciele przystgpili do szczepieh. Oczekuje si^ na normalny powrot pracy
szkot.

Przewodniczqcy Komisji zapytat, czy nast^pita zwi^kszona absencja nauczycieli z powodu
covid 19 7

Dyrektor Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatu Ktodzkiego, P. Anetta Kosciuk
odpowiedziala, ze takich informacji nie otrzymuj^. Jezeli si^ takowe zdarzajg - to
pojedyncze wypadki.

Ad. 3 Przyj^cie informacji o przygotowanlach do egzaminow maturalnych i egzaminow
potwierdzajqcych kwalifikacje zawodowe.

Dyrektor Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatu Ktodzkiego, P. Anetta Kokiuk powiedzlata,
ze w marcu biezgcego roku majq bye przeprowadzone probne matury. Dyrektorzy planujg
organizacj^ w trybie stacjonarnym - z zachowaniem rezimu sanitarnego.

Materiof dotyczqcy tematu zostaf zamieszczony na stronie internetowej
www.powiatklodzki.rado365.pl 1 stanowi zoiqcznik do protokofu.

ZAt;\CZNIK4
Ad. 4 Sprawy rozne

a) ustalenle daty i tematow kolejnego posledzenia Komisji Edukacji

Komisja ustalifa, ze kolejne posiedzenle wst^pnie odb^dzie si^ 29 marca 2021 roku. godz.
10.00, ajegotematem b^dzle:

1. Biezqca informacja Dyrektora Wydziatu Oswiaty
2. Zadania rzeczowe na rok szkolny 2021/2022
3. Subwencja oswiatowa w szkotach i placowkach oswiatowych
4. Biezqce opiniowanie projektow uchwat.

b) przyj^cie protokotu nr 1/21 z posiedzenia komisji w dniu 22 stycznia 2020 roku.

Komisja jednogtosnie- 5 gtosami za, przyj^ta protokot nr 1/21.

Przewodniczqcy Komisji- zamknqt obrady.

Sporz^dzifa: Przewodnlcz^cy Komisji
Diana Zajgc^ Jarosfaw Przybyt


